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Szakmai vizsga feltételei és tartalma
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY
szakmai vizsgára vonatkozó kivonata
KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ TECHNIKUS SZAKMA
1

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás

1.2

A szakma megnevezése: Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus

1.3

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 05

1.4

A szakma szakmairányai: Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi

1.5

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.6

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.7

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás

1.8

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -

1.9

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Hajózási, Légi szakmairányban: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi oktatásban: 300 óra,
Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
Közúti, Vasúti szakmairányban: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi oktatásban: 300 óra,
Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

8
8.1

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Vasúti

8.1.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.1.1.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.1.1.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 8.1.2 Központi interaktív vizsga
8.1.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakmai ismeretek
8.1.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 60 feladatot tartalmazó online vizsga, automatikus kiértékeléssel.
30 feladat Díjszabási és pénztári témakörből, ezen belül 15 feladatot Belföldi
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személydíjszabási ismeretek, 5 feladatot Nemzetközi díjszabási ismeretek, és 10 feladatot
Pénztári ismeretek témakörből kell összeállítani. 30 feladat Forgalmi témakörből, ezen belül
10 feladatot Jelzési ismeretek, 15 feladatot Forgalmi ismeretek, 5 feladatot Műszaki ismeretek
témakörökből kell összeállítani. A feladatok főként feleletválasztásos típusúak 3
válaszlehetőséggel.
8.1.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc
8.1.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %
8.1.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Csak helyes megoldás esetén adható pont. A pontszámok nem bonthatók meg részpontokra.
A vizsga akkor eredményes, ha mind a Díjszabási és pénztári, mind a Forgalmi témakörből
eléri a vizsgázó legalább a 20- 20%-ot
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40át
elérte.

8.1.3 Projektfeladat
8.1.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és vasúti üzemvitel
8.1.3.2 A vizsgatevékenység leírása:
A) Portfólió: Kötelező elemek:
● A 11. évfolyam után elvégzett összefüggő szakmai gyakorlat munkanaplója.
● A szakmai képzés gyakorlati óráiról vezetett munkanapló (Javasolt tartalom: dátum,
óra, a foglalkozás tárgya, hiányzás, a gyakorlati oktató aláírása.)
● Órai feladatok gyűjteménye. A gyűjtemény a szakmai képzés ideje alatt megoldott
változatos feladatokból álljon, betartva a formai követelményeket.
Egy szabadon választott elem, az alábbiakból:
● Szakmai versenyek, amelyeken a jelölt részt vett a képzés időtartama alatt, és azok
eredményeinek bemutatása
● Szakmai események bemutatása, amelyeken a jelölt részt vett a képzés időtartama alatt
(üzemlátogatások, szakmai bemutatók, szakmát népszerűsítő rendezvények stb.)
● Dicséretek, elismerések, ajánlások a jelölt szakmai, iskolai teljesítményével
kapcsolatban.
Formai megjelenése, tartalma:
Az összefüggő szakmai gyakorlat munkanaplóját és a szakmai képzés gyakorlati óráiról
vezetett munkanaplót a gyakorlati oktató által kiadott írásbeli útmutató alapján kell
összeállítani, kötelezően betartva az abban foglaltakat.
Az órai feladatok gyűjteménye tartalmazzon legalább 3 db forgalmi jellegű példát, 10 db
belföldi díjszabási, 10 db utánfizetési, 5 db nemzetközi díjszabási példát megoldással,
valamint 2 db zárlatkészítési feladatot megoldással. A feladatokhoz a tanult bizonylatokból
fajtánként legalább egy-egy kitöltött bizonylatot és a kinyomtatott menetjegyeket csatolni
kell.
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A szabadon választott elem bemutatásának terjedelme legalább 2-3 oldal, mely bővíthető
hozzá illő képi anyaggal.
A portfólió értékelésének szempontjai: a)
Formai szempontok: 30%
- a portfólió rendezett, könnyen áttekinthető, igényesen összeállított
- az összes kötelező és legalább egy választott elem szerepel benne
- terjedelme megfelelő
b) Szakmai szempontok: 40%
- a portfólió nem tartalmaz szakmai tévedéseket,
hibákat - a portfólióban a szakmai nyelv használata
igényes c) A portfólió szóbeli bemutatása: 30%
A bemutató időtartama 10 perc. Választható prezentációval való bemutatás is. Értékelési
szempontok:
- előadásmód
- időkeret betartása
- szakmai nyelv használata

B) Forgalmi feladat megoldása 60 perc rendelkezésre álló időkerettel a Vasútforgalmi terület
témaköreiből: vonatok terhelése, hossza, fékezettsége, állvatarthatósága, ezek alapján: 1 db
számítási feladat a Vonatterhelési kimutatás kitöltésével.
Összetett példasor megoldása jegykiadó gépeken 150 perc rendelkezésre álló időkerettel: 8
feladat megoldása pénztári jegykiadó gépen, amelyből legalább 2 feladat nemzetközi
menetjegykiadás, 1 visszatérítési tevékenység, a többi belföldi menetjegy és bérlet kiadása
útvonaltervezéssel, valamint 6 utánfizetési feladat megoldása fedélzeti jegykiadó gépen,
amelyből legalább 1 feladat nemzetközi menetjegy, 1 feladat Utasleadási lap.

8.1.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
8.1.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:

220 perc

80%

8.1.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A. Vizsgarész értékelése:
A vizsgázónak a kész portfóliót legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 30 nappal le kell adnia.
A leadott portfóliót egy, a tanulót oktató szaktanárnak vagy gyakorlati oktatónak az
aláírásával hitelesíteni kell, a hitelesítő tanár a formai szakmai szempontok szerint javaslatot
tesz a vizsgabizottságnak, majd a szóbeli bemutatással a vizsgabizottság összegzően értékeli.
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B. Vizsgarész értékelése:
Forgalmi feladat megoldásánál a jól megoldott rész-számításokat is értékelni lehet, akkor is,
ha a végeredmény hibás. Csak akkor maximális az eredmény, ha mind a végeredmény, mind
a rész-számítások is helyesek
Összetett jegykiadási példasor értékelése: Helyes a megoldás, ha jó a viszonylat, a
kedvezmény, amennyiben szükséges a pótdíjazás is. Maximális pont, csak helyes
feladatmegoldásra adható. Rész pont csak akkor adható, ha nem a megfelelő kedvezményt
választotta, de az adott kedvezmény is helyes díjszabásilag.
A projektfeladat értékelésnél a különböző vizsgarészeket az alábbi felosztás szerint kell figyelembe
venni:
Portfólió
20%
Vasútforgalmi terület
40%
Díjszabási, pénztári és jegykiadó gép terület 40%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át elérte, és mind a Vasútforgalmi, mind a Díjszabási, pénztári és jegykiadó gép területből legalább
15 -15 % elért.
8.1.4 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
● rendszergazda
● értékesítési támogatás felügyelet a jegykiadó gépekhez
8.1.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
● pénztári jegykiadó-gép, jegykiadó oktatási programmal, nyomtatóval,
● fedélzeti jegykiadó-gép nyomtatóval, programmal, ● jegyalaptekercsek.
8.1.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:8.1.7 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 %
8.1.8 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
Vasúti Menetdíjtáblázatok I-II kötet
Számológép, vonalzó
8.2

Szakmairány megnevezése: Hajózási

8.2.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.2.1.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
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8.2.1.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:
o úszástudás (400m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben)
o matróz vizsga
o hajóskönyv
o kedvtelési célú kisgéphajó vezetői képesítés
8.2.2 Központi interaktív vizsga
8.2.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hajózási üzemviteli ismeretek
8.2.2.2 A vizsgatevékenység leírása:
A vizsgatevékenység kivitelezése egy kb. 30 perces demonstrációs film segítségével történik,
amely egy nagyhajó bejárását dokumentálja. A filmet a berendezések, eszközök oly módon
történő felvétele alapján kell elkészíteni, hogy a vizsgázónak meg kelljen állítania és
nagyítania a felvételt, ha meg akarja nézni a sorszámokat, karbantartási időket. A látnivalókat
a hajón közlekedő szemszögéből kell felvenni, oly módon, hogy tisztán kivehetők legyenek a
munkabiztonsági, balesetvédelmi, tiltó és információs jelzések, valamint kezelési utasítások,
vagy a hiányuk.
A
vizsgázó
feladata
a
belvízi
nagyhajó
időszakos
szemlére
való
felkészítésének/előkészítésének, valamint a hajó tűzoltó és mentő berendezéseinek
ellenőrzése, továbbá az egyéni és csoportos mentőeszközök használhatóságának, biztonsági,
munka és balesetvédelmi jelzések meglétének ellenőrzése, a szükséges jegyzőkönyvek
kitöltése és intézkedési terv elkészítése.
8.2.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
90 perc
8.2.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:
30 %
8.2.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
a) állapotfelvételi jegyzőkönyv kitöltése:
50%
c) jelzések meglétének és állapotának ellenőrzése, jegyzőkönyv kitöltése: 20 %
d) állapotfelmérés és a hatósági előírások alapján, intézkedési terv készítése: 30%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át elérte.

8.2.3 Projektfeladat
8.2.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hajózási fuvarozási üzemvitel
8.2.3.2 A vizsgatevékenység leírása:
a) Meghatározott információk alapján – a számítógépen található minták közül a megfelelő
kiválasztásával és kitöltésével – rakodási, biztosítási okmányok, fuvarlevelek, számlák
elkészítése.
b) Hajózási műszaki, üzemvitel és hajóbiztonsági ismereteket komplex módon összefogó
feladat megoldása.
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c) Jogi, kereskedelmi, adó és számviteli ismereteket komplex módon összefogó feladat
megoldása.
8.2.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
180 perc
8.2.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:
70 %
8.2.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
a)
vizsgarész (rakodás, számla, ÁFA elszámolás, fuvarlevél, biztosítás)
50%
b)
vizsgarész (üzemvitel és hajóbiztonság)
20%
c)
vizsgarész (jog, kereskedelem, adó és számvitel)
30%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át
elérte.
8.2.4 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A
számítógép és a nyomtató folyamatos üzemeléséhez szükséges személy vagy személyek.
8.2.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Számítógép, nyomtató, nagy sávszélességű internet, bélyegzett A/4 papír jegyzethez és a nyomtatóba.
8.2.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 8.2.7 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 %
8.2.8 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok:
Csak a számítógépben tárolt információkkal lehet dolgozni. Amennyiben nem megoldott az
előre telepítés, úgy interneten a vizsga által igényelt információkra kell korlátozni a hozzáférést.
Jegyzeteket készíthet a vizsgázó, amelyeket le kell adnia a vizsgafelügyelőnek.

8.3

Szakmairány megnevezése: Közúti

8.3.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.3.1.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.3.1.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 8.3.2 Központi interaktív vizsga
8.3.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakmai ismeretek
A) vizsgafeladat: Közúti árutovábbítási, külkereskedelmi és logisztikai ismeretek
B) vizsgafeladat: Az adott közúti fuvarozási, szállítási feladat fuvarlevelének és egyéb
dokumentumának kiállítása
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8.3.2.2

A vizsgatevékenység leírása
A) vizsgarész: szállítmánybiztosítással, külkereskedelemmel, logisztikával és raktározással
összefüggő feladatokat kell megoldania számítógépen:

•
Szállítmánybiztosítás fedezeti formáinak, valamint a kiegészítő biztosítások ismerete
•
Külkereskedelmi ügyletek előkészítésének, típusainak ismerete
•
Beszerzési és disztribúciós logisztika folyamatának leírása
•
Tárolási módok, anyagmozgató gépek ismerete
B) vizsgarész: egy közúti személyszállításhoz vagy árutovábbításhoz kapcsolódó megfelelő
menetokmányt kell kitölteni számítógépen:
• Menetlevél kitöltése
• Fuvarlevél kitöltése
• Kocsimegrendelés kitöltése
• Fuvarozási/szállítmányozási megbízás kitöltése
8.3.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc [A) vizsgarész: 60
perc, B) vizsgarész: 30 perc]
8.3.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 33 %
8.3.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgafeladatok részaránya: A) vizsgarész: 60 %, B) vizsgarész: 40 %
A) vizsgarész: az egyes témakörök súlyaránya az értékelésben
•
Beszerzési és disztribúciós logisztika folyamata 30%
•
Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, típusai 20%
•
Szállítmánybiztosítás fedezeti formák, kiegészítő biztosítások 10%
•
Tárolási módok, anyagmozgató gépek 40%
B) vizsgarész: javasolt értékelési szempontok
•
feladatutasítás megértése, megfelelő menetokmány kiválasztása
•
közlekedésben használt menetlevél tartalmi elemeinek ismerete, •
előre
nem
látható
helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás,
•
önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40
%-át elérte.

8.3.3 Projektfeladat
8.3.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és közúti közlekedési esettanulmány
A) vizsgafeladat: Digitális portfólió készítése
B) vizsgafeladat: Adott közúti személyszállítási vagy árutovábbítási feladat elemzése
8.3.3.2 A vizsgatevékenység leírása
A) vizsgarész: digitális portfólió készítése
A tanuló a 11-13. évfolyam tanulmányi időszaka alatt készíti el a digitális portfóliót, amely
bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését. A portfólió célját, szempontjait és
szerkezetét az érintett szaktanárral egyeztetni kell, aki vezeti a tanulót a portfólió elkészítésében és
7
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az (ön)reflexiók megfogalmazásában. Az egységbe szerkesztett digitális portfóliót egy megjelölt
tárhelyre és időpontig fel kell tölteni.
A portfólió tartalma:
● Önéletrajz.
● Egy fuvarszervezési műveletsor részletes (3–5 oldalas) bemutatása, dokumentálása,
melyet a jelölt az összefüggő szakmai gyakorlaton (vagy a külső helyszínen
megvalósított képzés során) önállóan végrehajtott (pl. adott menetrend készítése, és
annak előkészítése, utasszámlálás, járattervezés).
● Az összefüggő szakmai gyakorlaton (vagy külső helyszínen megvalósított képzés
során) a végzett tevékenységről a tevékenységet vezető személy véleményének
bemutatása, dokumentálása.
● Szakmai versenyek – amelyeken részt vett a jelölt a képzés időtartama alatt – és azok
eredményeinek bemutatása, dokumentálása
● Szakmai események bemutatása, dokumentálása, amelyeken részt vett a jelölt a képzés
időtartama alatt (gyárlátogatások, szakmai bemutatók, szakmát népszerűsítő
rendezvények, munkahelyi vagy iskolai szakmai rendezvények stb.).
● Dicséretek, elismerések, ajánlások bemutatása, dokumentálása a jelölt szakmai, iskolai
teljesítményével kapcsolatban.
● A digitális portfólió kötelező része a reflektív napló, amely tartalmazza az elsajátított
tanulási eredmények értékelését, a saját tanulási folyamat önértékelését és reflektálását,
a tapasztalatok feldolgozását, a fejlődés összegzését és elemzését.
A digitális portfóliót a tanuló – előre meghatározott szempontrendszer alapján – kiselőadás/prezentáció
formájában mutatja be.
B) vizsgarész: számítások, menetrendek és elemzések készítése vagy közúti
árutovábbítás/szállítmányozás területéről fuvarfeladat tervezésének és elemzésének elkészítése
Utasszámlálási adatok alapján üzemviteli számításokat végez, az eredményeket szövegesen elemzi,
menetrendet készít adott vonalra a helyi vagy helyközi közösségi közlekedés területén, kiválasztja
a járatnak megfelelő járművet, járattípust. Átlagos napi bevételt számol.
VAGY
Belföldi áruforgalomra útvonalat tervez, útdíjat számol, szükséges tehergépjármű- és
rakodógépszámot határoz meg, egységrakományt képez. Nemzetközi gyűjtődíjszámítást végez.
8.3.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
130 perc [A) vizsgarész: 10 perc, B) vizsgarész: 120 perc]
8.3.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 67 %
8.3.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A)
vizsgarész: 40 %, B, vizsgarész: 60 %
A) vizsgarész:
A digitális portfólió értékelésének szempontjai:
● Szakmai tartalom (megfelelés az előre meghatározott szakmai elvárásoknak): 50%
● Időgazdálkodás: 5%
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● A kiselőadás/prezentáció
felépítése
(megfelelés az
előre
meghatározott szempontoknak): 10%
● A kiselőadás/prezentáció érthetősége, tagoltsága (bevezetés, tárgyalás, összegzés):
10%
● Szaknyelv használata: 10%
● A szemléltetés kreativitása: 5%
● Reflexió, a kérdésekre adott válaszok minősége: 10%
B) vizsgarész:
o Személyszállítási vagy árutovábbítási/szállítmányozási számítás elvégzése 50%
o Járattervezés vagy útvonaltervezés 20%
o Bevételszámítás vagy gyűjtődíjszámítás 20%
o Eredmények szöveges értékelése, magyarázata 10%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40
%-át elérte.
8.3.4 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 8.3.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
•
Számítógép, illetve mobil IT-eszközök
•
Internet hozzáférés, Wi-fi
•
CD és DVD lejátszó
•
Nyomtató
•
Scanner
•
Projektor
•
Fénymásoló
•
Szoftverek (irodai és ágazati alkalmazások)
•
Irodatechnikai eszközök
•
Tarifakönyvek (digitális formában)
•
Menetrendek (digitális formában)
•
Okmányminták (digitális formában)
•
Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, digitális formában)
8.3.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 8.3.7 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %
8.3.8 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
•
Számítógép, illetve mobil IT-eszközök
•
Internet hozzáférés, Wi-fi
9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CD és DVD lejátszó
Nyomtató
Scanner
Projektor
Fénymásoló
Szoftverek (irodai és ágazati alkalmazások)
Irodatechnikai eszközök
Tarifakönyvek (digitális formában)
Menetrendek (digitális formában)
Okmányminták (digitális formában)
Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, digitális formában)

8.4 Szakmairány megnevezése: Légi
8.4.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.4.1.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.4.1.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:
8.4.2 Központi interaktív vizsga
8.4.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó szakmai ismeretek
8.4.2.2 A vizsgatevékenység leírása 5 fő témakört tartalmazó online vizsga
automatikus kiértékeléssel.
1. Útvonaltervezés: teszt és igaz-hamis feladatok 5 db
2. Légiszállítási tevékenység tervezése, fuvarlevél értelmezéssel feleletválasztással 1
db
3. Repülőjegy tartalomelemzés feleletválasztással 1 db
4. Utaskezelési szabályok teszt és igaz-hamis 5 db
5. Légiközlekedési és forgalmi ismeretek teszt és igaz-hamis 10 db
8.4.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

8.4.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 22 %
8.4.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Vizsgatevékenység részek értékelési súlyaránya:
1. Útvonaltervezés 10 %
2. Légiszállítási tevékenység tervezése, fuvarlevél értelmezés 30 %
3. Repülőjegy tartalomelemzés
30 %
4. Utaskezelési szabályok 10 %
5. Légiközlekedési és forgalmi ismeretek 20 %
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át elérte.

8.4.3 Projektfeladat
8.4.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó gyakorlati ismeretek
8.4.3.2 A vizsgatevékenység leírása
A) Portfólió: Kötelező elemek:
●
A 11. és 12. évfolyam után elvégzett összefüggő szakmai gyakorlat munkanaplója.
●
●

A szakmai képzés gyakorlati óráiról vezetett munkanapló (Javasolt tartalom: dátum,
óra, a foglalkozás tárgya, hiányzás, a gyakorlati oktató aláírása.)
Órai feladatok gyűjteménye. A gyűjtemény a szakmai képzés ideje alatt megoldott
változatos feladatokból álljon, betartva a formai követelményeket.

Egy szabadon választott elem, az alábbiakból:
●
Szakmai versenyek, amelyeken a jelölt részt vett a képzés időtartama alatt, és azok
eredményeinek bemutatása
●
Szakmai események bemutatása, amelyeken a jelölt részt vett a képzés időtartama
alatt (üzemlátogatások, szakmai bemutatók, szakmát népszerűsítő rendezvények stb.)
●
Dicséretek, elismerések, ajánlások a jelölt szakmai, iskolai teljesítményével
kapcsolatban.
Formai megjelenése, tartalma:
Az összefüggő szakmai gyakorlat munkanaplóját és a szakmai képzés gyakorlati óráiról
vezetett munkanaplót a gyakorlati oktató által kiadott írásbeli útmutató alapján kell
összeállítani, kötelezően betartva az abban foglaltakat.
Az órai feladatok gyűjteménye tartalmazzon legalább a légijármű forgalmi ismeretek
gyakorlati alkalmazásából 2 példát, légiszállítási tevékenységből 3 példát, repülőjegy eladás
és kezelésből 3 példát, utas kiszolgálási tevékenység leírásából 3 példát.
A szabadon választott elem bemutatásának terjedelme legalább 2 oldal, mely bővíthető hozzá
illő képi anyaggal.
A portfólió értékelésének szempontjai: a)
Formai szempontok: 30%
- a portfólió rendezett, könnyen áttekinthető, igényesen összeállított
- az összes kötelező és legalább egy választott elem szerepel benne
- terjedelme megfelelő
b) Szakmai szempontok: 40%
- a portfólió nem tartalmaz szakmai tévedéseket,
hibákat - a portfólióban a szakmai nyelv használata
igényes c) A portfólió szóbeli bemutatása: 30%
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A bemutató időtartama 20 perc. Választható prezentációval való bemutatás is. Értékelési
szempontok:
- előadásmód
- időkeret betartása
- szakmai nyelv használata
B) - Összetett feladat megoldása légi szállítási ajánlat és technológia készítése,
dokumentálása alapján. A feladat elkészítését a tanuló tanulmányai utolsó félévében
elkezdi. Minden információt begyűjt egy meghatározott légi szállítási ajánlat
elkészítéséhez. A vizsgán végleges formába önti.
Az ajánlatot és a technológiai tervet számítógépes dokumentumba foglalja, majd azt a
számítógépre, meghatározott helyre menti.
● Légijármű kiszolgáláshoz kapcsolódó tevékenységet végez (kapcsolatba lép a
személyzettel, dokumentumokat tölt ki, szituációs játék)
8.4.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
110 perc [A) vizsgarész: 20 perc, B) vizsgarész: 90 perc]

8.4.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 78 %
8.4.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az A) rész 40 % súlyaránnyal a B) rész 60 % súlyaránnyal veendő figyelembe a
projektfeladat értékelésénél
A B) vizsgarésznél elsősorban a légiszállítási ajánlat előírásoknak való megfelelését és a légi
kiszolgálási tevékenység hitelességét kell értékelni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40
%-át elérte.
8.4.4 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
8.4.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Légiszállítási dokumentumok
Légiszállítási személy- és áru díjszabások
Légifuvarozási előírás gyűjtemények
Számítógépek, megfelelő szoftverekkel
Hálózati és internet hozzáférés
Fénymásoló
Térképek (légiszállítás tervezéshez)
Légijármű kiszolgáló eszközök
8.4.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 8.4.7 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %
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8.4.8 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok:
A vizsgázó saját íróeszközöket, nem programozható számológépet használhat.
A vizsgaközpont által biztosítandó feltételek:
● Légiszállítási dokumentumok
● Légiszállítási személy- és áru díjszabások
● Légifuvarozási előírás gyűjtemények
● Számítógépek, megfelelő szoftverekkel
● Hálózati és internet hozzáférés
● Fénymásoló
● Térképek (légiszállítás tervezéshez)
● Légijármű kiszolgáló eszközök
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A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek
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